


 

 .2015( لسنة  43رقم )  المصارف اإلسالميةقانون 

 

  . أسيس واألهدافالت ــ األول فصلال

 . ــ  1رقم ــ المادة 

 ــ  . 2المادة رقم ــ 

 . الترخيصلفصل الثاني ــ ا

 .ــ  3المادة رقم ــ 

 الفصل الثالث ــ رأس المال .

 . ــ  4المادة رقم ــ 

 .  اإلسالميةاعمال المصارف ــ  رابعالفصل ال

 . ــ  5رقم ــ  المادة

 .ــ  6المادة رقم ــ 

 الفصل الخامس ــ هيئة الرقابة الشرعية .

 ــ  . 7المادة رقم ــ 

 . ــ  8ة رقم ــ الماد

 ــ  . 9المادة رقم ــ 

 . ــ  10قم ــ المادة ر

 



 

 الفصل السادس ـــ القوائم المالية .

 . ــ  11المادة رقم ــ 

 ــ تصفية المصارف .الفصل السابع 

 . ــ 12المادة رقم ــ 

 الفصل الثامن ــ أحكام عامة .

 ــ . 13المادة رقم ــ 

 ــ . 14المادة رقم ــ 

 . ــ  15دة رقم ــ الما

 ــ  . 16المادة رقم ــ 

 األسباب الموجبة . 



 

1  

 

  
 لشعباسم اب  
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 لوألالفصل ا
 فاهدالاسيس و التا

 اءهازالمبينة اي نالمعانون القا اض هذاغرلية الالتات المصطلحا: يقصد ب الأو -1دة الما

 قي .العرالمركزي البنك البنك : ا

 مي .سالالالمصرف المصرف : ا

 1997( لسننة 21ت رقنم )الشركانو  اق حكامأل امي وفقسالاسيس مصرف ا: يجوز ت انيا 

( لسنننة 94رف رقننم )المصننانو  او قنن 1997( لسنننة 22مننة رقننم )العات الشننركانو  او قنن

فية لمصنرا عمالألارسة ابمم امالتزاخلي الدامه اسيسه و نظا  يتضم  عقد تاعلى  2004

رض اتعنت لتني الالمصرفية ات مالالمعالصيغ  اء ووفقاو عط اخذائدة ابدو  ف المسموح بها

فية لمصننرات الخندمائن  و تقننديم الودال قبننول اء فنني مجنامية سنوسننالالالشنريعة ا أحكنناممن  

 راست مالالتمويل و ال افي مج أوخرى الا

 -تي :اي الى مامي سالالالمصرف ايهدف  -2دة الما

ئمنة علننى  يننر القار اسننت مالا لتمويننلا أعمنالرسننة المصنرفية و ممات الخنندماتقنديم  – الأو

 . الهاشكاو  ائدة في جمي  صورهالفا أساس

لمننت  ار است مالاركة في اشلماب ات و تنميتهالمدخراو  موالألائل جذب اتطوير وس – انيا 

 مية .سالالالشريعة ا أحكامرض م  اتتع ئل مصرفية الاوسليب واساب

 عية .اجتمالادية و اقتصالالتنمية اهمة بالمسا – ال ا 
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 نيالثالفصل ا

 لترخيصا

 رفالمصناو فنرو   اتبهناو مك امية و فروعهنسنالالارف المصايخض  ترخيص  -3دة الما

قنم رف رالمصنانو  او قن 2004( لسننة 56قني رقنم )العرالمركنزي البنك انو  الق ةجنبيألا

 . 2004( لسنة 94)

 لثالثالفصل ا

 المالرأس 

( 250مي عن  )سنالاي مصنرف لمندفو  الا رأس المال  يقل ايجوز  ال – الأو -4دة الما

سنيس و التاعنند  ار منهنار ديننائنة ملينا( م100  يندف  )ار علنى ار ديننامئتي  و خمسي  ملي

رفن    يازة و للبننك اجنالاريخ منن  امن  تن ويةامتسنت سننوية اث دفعنقي علنى  نالالبنايسدد 

 . 2004( لسنة 94رف رقم )المصانو  ادنى وفق قالالحد ا

 قي .العرالمركزي البنك ايحدده  الم اطي وفقاحتيالمصرف برصيد ايحتفظ  – انيا 

 اليهنالنم يحنول  امنة جنبينألارف المصالى فرو  امية سالالالصيرفة ازة اجاتمن   ال – ال ا 

 قي .العرالمركزي البنك ايحدده  الم اوفق رأس المالدل امبلغ يع
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 بعالرالفصل ا
 ميةسالالارف المصا أعمال

رجنه جمين  اق و خالعنراخنل اب  ينره فني دالحسن أوبه المصنرف لحسنارس ايمن -5دة الما

 -:امية و منهسالالالمصرفية انشطة الاجه أو

لشنريعة الف اتخن لتني الانشنطة الاري  و المشار في مختلف است مالالتمويل و ا أعمال -الأو

 مية .سالالا

خننل ات دالهيئننات و المؤسسننات و الشننركاد و افننرالات منن  اقينناتفالالعقننود و ام ابننرا -اني  اث

 مية .سالالالشريعة ا أحكاملف ايخ ال ابمرجه واق وخالعرا

 اطهاشننجنه ولمكملنة ألات الالمجنافني مختلنف  اهمة فيهنالمسنا أوت الشنركاسنيس ات – الثاث

ركنزي لمالبننك افقنة ابمو ا  لمحنرم شنرعاط  ينر النشنات ائمنة ذالقات الشنركاهمة في المساو

  تهاطيايحتالمصرف و ال ام سأرلبنك م  ا التي يحددهالنسبة ازيد على ت ال اقي و بمالعرا

رجنه اخق و العنراخل ازة دالمجامية سالالارف المصا أموالهمة في رؤوس المسا – ابعار

 لبنك .افقة ال مواستحصابعد 

 ئ  .الودات و قبول ابالحسافت   – امساخ

و  اهنننجيراتو  ارهاسنننت ماو  المنقولنننة و بيعهنننالمنقولنننة و  ينننر ا منننوالألاتملنننك  – ادس   اس

عنة و اللزر ادهاعنداجرة والمسنتا أولمملوكنة اضني ارالاح تصنالسافي ذلنك  ابم ارهاستئجا

قننني و نقنننل ملكينننة العرالمركنننزي البننننك افقنننة مننن  ا  بعننند مواسنننكالاحة والسنننياعة والصننننا

 جله .انشئت م  الذي الغرض اء م  انتهالال ات حارالعقا
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رضنننة ار صنننكوك مقاصننندارية و اسنننت ماديق ارية و صنننناسنننت مافظ اسنننيس محنننات – ابعاس   

 قي .العرالمركزي البنك ايحدده  الم ارضة مخصصة وفقاصكوك مق أومشتركة 

مختلننف  ملي  معنه فنيالمتعنا أولمصنرف ال  ادلي لصننالتبنامي  التناديق اء صننانشنا – امن اث

لمترتبننة الحقننوق او تحصنيل  الينة لحفظهننالماريننة و التجاق اروألاقبنول  – اس  عاتت الالمجنا

 لنم تكن  متضنمنة الصنرف منات اذوننامر و أوالصكوك و او دف  تحصيل  ابهاصحال اعليه

 مية .سالالالشريعة ا أحكاملف اتخ أوئد افو

 نية .الالصرف اق اسواة في جنبيألات لعمالامل بالتعاض ا رلتمويل الاتقديم  – اشراع

جنر محندد اخذ ا أوجر محدد فقط ابل الة مقائ  بموجب عقد وكالودار است ما –عشر  دياح

كر دتنه عن  حند معني  ينذال زيار فني حناسنت مالالمتحقق ع  عملية الرب  احصة م   ائداز

 . العقد مسبقافي 

متفنق علينه  احسنبم أو ابهاصنحالنى الرجو  المودعي  بعد ا أمواللتصرف با –ني عشر اث

   .ايدالاعند 

 تي :اي امي مسالالالمصرف ايحظر على  -6دة الما

 ء  .او عط اخذالمصرفية ائدة الفامل في التعا – الأو

 .مية سالالالشريعة اتبيحه  مشرو  ال أوي سلعة اتمويل  أور است مالا – انياث

 رية .العقاري  المشالسمسرة بات اتمويل عملي – الثاث
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ه أموالنن فيا( من  صنن%30له نسننبة )اسنتعملمعنندة الابتنة ال ات الممتلكنناتعنندي قيمنة  – ابع ار

لنسننبة ا افيهنن ابتننة بمننال ات الممتلكنناته فنني اراسننت ماز نسننبة واتتجنن ية و الساسننألاصننة الخا

 رية .است مالا( م  قيمة محفظته %50ه )عالالمذكورة ا

 مسالخالفصل ا
 لشرعيةابة الرقاهيئة 

لبنننك افقننة ابموه وسيسنناصننرف عننند تمسيسننية لكننل التالهيئننة اتعنني   – أ – الأو -7دة الم  ا
 لشرعية ( .ابة الرقاقي هيئة تسمى ) هيئة العرالمركزي ا

قنل من  الافني  انهم ة( ء يكو  ) الاعضا( خمسة 5لشرعية م  )ابة الرقالف هيئة اتت –ب 
لخبنننرة اقنننل مننن  ذوي الا  ( مننننهم فنننيا نننناصنننوله )وامي وسنننالالالفقنننه اة فننني لخبنننراذوي 

 لية .المانونية و القالمصرفية و ا عمالألاص في اختصالاو

ء هيئننة اعضنناللمصننرف تعينني   مننةالعالهيئننة اسيسننية تتنولى التالهيئننة اء منندة انتهننابعنند  -جن  
 لبنك .افقة الشرعية و بموابة الرقا

ه ا  بمن  تنري  تسنتعا الهنو اتنفينذي ا  وعضنو ا  لهيئنة من  بيننهم رئيسناء اعضناب ينتخ – انياث
 . افهاهدات لتحقيق الهيئاص واشخالام   اسبامن

ظفي  منن  لمنوا أوريني  ادالالشنرعية من  ابنة الرقاء هيئنة اعضنا  يكنو  ايجنوز  ال – الث اث
 لمصرف .اهمي  في المسا أورة ادالاء مجلس اعضام   أوء المدرا

منننة اعلالهيئنننة افقنننة ابلنننة للتجديننند بموات قاث سننننو(  نننال3لعضنننوية )اتكنننو  مننندة  – ابع   ار
 لبنك .افقة ال مواستحصاللمصرف بعد 

 لهيئة ملزمة للمصرف .ات اراتكو  قر – امساخ
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 تية :الام المهالهيئة اتتولى  -8دة الما

 ة .ميسالالالشريعة ا أحكاممه بالتزامدى نشطته والمصرف وا أعمالقبة امر – الأو

 لفر  .ا أولمصرف الشرعي في التدقيق ارير قسم ا  على تقطالالا – انياث

 رة .ادالام  مجلس  اليهال التي تحامور الارير ع  التقاد اعدا – الثاث

مية سنالالالشنريعة ا أحكناملمصنرف بام التزاو ع  مدى  اتهاطاتقديم تقرير ع  نش – ابعار

ة لنسننبارة بادالامجلننس  أو الننذي يعقنند سنننويام العنناعهم اجتمننالمصننرف فنني اهمي الننى مسننا

 لحكومي .اللمصرف 

لشننريعة ا أحكننامنشننطته و عقننوده وفننق المصننرف و ا أعمننالفنني  الننرأيء ابنندا – امس  اخ

 مية .سالالا

 لمصرف .ارة ادام  مجلس  التي تكلف بهامور الالنظر في ا – ادساس

  ر مسننبب مننابقننر الا اي عضننو فيهنناء اعفننا أولشننرعية الهيئننة ايجننوز حننل  ال -9دة الم  ا

 للمصرف .مة العالهيئة افقة اء و مواعضالا لبية  ل ي المصرف بارة ادامجلس 

لتنندقيق امي قسننم مسننتقل يسننمى ) قسننم سننالافننر   أوفنني كننل مصننرف  اينشنن -10دة الم  ا

دئ او مبنن أحكنناممننه بالتزالمصننرف و تقيننيم منندى ا أعمننالخلي ( يقننوم بتنندقيق النندالشننرعي ا

ت التعليمننات و ادارشننالالشنرعية و اسننبية و المحالدوليننة و ايير المعنامية و سننالالالشنريعة ا

 لشرعية للمصرف .ابة الرقادرة ع  هيئة الصا
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 دسالسالفصل ا
 ليةالمائم القوا

د اعننندامية بسنننالالاة جنبينننألارف المصنننافنننرو  مي وسنننالالالمصنننرف ايلتنننزم  -11دة الم  ا

ة ميسنالالة االدولينيير المعنانو  واللقن ائر وفقنالخسناح و اربنالات ابالسنوية و حسانية الميزا

 .لشرعيةاو

 بعالسالفصل ا
 لمصرفاتصفية 

و  ، 2004سننة ( ل94رف رقم )المصانو  اق حكامأل المصرف وفقايتم تصفية  -12دةالما

 منلايعلشنرعية ، وابنة الرقاهيئة  فاشراتحت مية وسالالالشريعة ا أحكامرض وايتع ال ابم

 -تي :اي المصرف كماهمو  عند تصفية المسائنو  والدالمودعو  وا

 رية .الجات ابالحسالمودعي  في ات اباحس الأوتدف   – الأو

لشننروط ل ا  ر تبعنناسننت مالار و ادخننالات ابالمننودعي  فنني حسنناتنندف  بعنند ذلننك حقننوق  – اني  اث

فظ المحننا أورضننة المقالكي صننكوك احقننوق منن ىقننة و تننؤدلعالات ات ذابالحسنناصننة بالخا

 ر .اصدارية حسب شروط كل است مالاديق الصنا أورية است مالا

 للمصرف .ئني  الداتدف  بعد ذلك حقوق  – الثاث

سنهم الا بنسنبة أموالتبقى م   ام ماقتسا أساسهمي  على المسائر اتصفى حقوق س – ابعار

 هم .المملوكة لكل مسا
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 فؤاد معصوم
 رئيس الجمهورية

 منالثالفصل ا
 مةاع أحكام

نو  انو  لقنالقنا اهنذ حكنامألمؤسسنة وفنق امية سالالارف المصاتخض   – الأو -13دة الما

( لسنننة 94رف رقننم )المصننانو  او قنن 2004( لسنننة 56قنني رقننم )العرالمركننزي البنننك ا

ت الشننركاو  نافننذ و قننالنا 2004( لسنننة 93رقننم ) مننوالألافحننة  سننيل انو  مكاقننو 2004

لينة لدوايير المعناو 1997( لسننة 22م )مة رقالعات الشركانو  اقو 1997( لسنة 21رقم )

جعنننة المراسنننبة والمحادرة عننن  هيئنننة الصننناسنننبة المحايير الشنننرعية و معننناسنننبية و المحا

 نو  .القا انه نص في هذالم يرد في ش امية في كل مسالالالية المات اللمؤسس

لضنننريبة امي مننن  سنننالالا جنبنننيألاف لمصنننرافنننر  مي وسنننالالالمصنننرف ايعفنننى  – اني  اث

ضننني ارالات وارالعقننناء وبيننن  المتعلقنننة بشنننرات مالالتعننناعقنننود لمترتبنننة علنننى ام ولرسننناو

ء اسننت ناركة ، بالمشننالتمليننك والمنتهيننة بارة اجننالابحننة والمرات بينن  مالات فنني معننارايلسنناو

 ء موظفيه .ايوال أوليه نتيجة تسوية دي  التي تعود ات ارالعقا

تفننق و تلتنني التحوطيننة النسننب ات لتحدينند ار تعليمنناصننداقنني العرالمركننزي اللبنننك  – الث  اث

 . ميةسالالارف المصانشطة ا

ذ افنلمؤسسنة قبنل ناو  صاخن نو المؤسسنة بقنامية  ينر سنالالارف المصاعلى  -14دة الما

 . نو القا اهذ أحكاموفق  اعهاضأوتكييف  نو القا اهذ

 . نو القا اهذ أحكامت لتسهيل تنفيذ ار تعليماصداللبنك  -15دة الما

 لرسمية . الجريدة اريخ نشره في انو  م  تالقا اينفذ هذ -16دة الما
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 رسالت  ي تم  اة جنبي  ألارف المص  اف  رو  مية وس  الالارف المص  اج  ل تنظ  يم عم  ل ام  ن 
 لمص رفيا مالنظامة سالو امتهعلى سال اظاحفق والعرامية في جمهورية سالالالصيرفة ا

 . نونالقا اشر  هذ

 االسباب الموجبة




	الوجه القوانين المصرفية
	مجموعة القوانين الورقة الاولى
	المقدمة
	صفحة قانون البنك
	قانون البنك
	صفحة قانون المصارف 
	قانون المصارف
	فهرست قانون المصارف
	قانون المصارف

	صفحة قانون المصارف الاسلامية
	قانون المصارف الاسلامية
	فهرست المصارف الإسلامية
	قانون المصارف الاسلامية
	قانون المصارف الاسلامية
	قانون فهرست المصارف الإسلامية


	صفحة قانون غسل الاموال
	قانون مكافحة غسل الاموال
	قانون مكافحة غسل الاموال
	فهرست قانون غسل الاموال
	قانون مكافحة غسل الاموال

	الملاحظة الاخيرة

	ظهر القوانين المصرفية



